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 ((انطُٕيح )) أضرًارج انخطح انرذريطيح 
 

ػهٕاٌ خهيم  اترطاو   انرذريطي: اضى 

Ibtisam_64@yahoo.com انثريذ االنكررَٔي: 

 اضى انًادج: انفيسياء انؼايح 

–انطاكُح ٔانًرحركح انًٕائغ   -انحراريحا –)انحركيح ءاانفيسياضاضياخ -فيسياء انؼايح يذخم انى ان

-ٔيكَٕاج انُٕاج(  
 :يقررانفصم

ا ٔاالضص انؼهًيح   ضؼح نشاا االضاضيح ٔذطثيقاذٓاانفيسياءتًفاْيى  ذٓذف انًادج انى ذؼريف انطانة

 ٔانقٕاَيٍ  ٔذطثيقاذٓا 
 ج:اْذاف انًاد

ذٕازٌ انجطى ٔحطاب –ح ٔانذٔراَيح ٔقٕاَيٍ َيٕذٍ في انحركح انخطياالذجاْيح انكًياذ – انفيسياء فصٕل  ضًٍذ

انًحارير ٔقياش قٕج انطائم ٔ انهسٔجح ٔذضًٍ فصم  م انًٕائغ خطيح ,انشغم ,انقذرجٔ كا يرضًٍ فصانقٕج ان

ٔذاثير انحرارج ػهى انًٕد ٔإَاع انرًذد ٔيرضًٍ فصم انُٕاج اذؼرف انحرارج ٔطرق اَرقال انحرارج ٔحطاب كًيرٓا 

  انقطر ٔانكثافح ػهى يكَٕاذٓا ٔحطاب َصف 

 ج:انرفاصيم االضاضيّ نهًاد

ىانغالو ػبذ االيُش ود د.ػبذ االيُش ػبذ انكشَانفُضَبء انؼبيت نغُش انفُضَبوٍَ  د. ػبذ   

 انجضءاالونثبٍَ 
 ح:انكرة انًُٓجي

 ح:انًصادر انخارجي 

 انفصم انذراضي انفصم االٔل انفصم انثاَي انًخرثراخ االيرحاٌ انُٓائي

 ٔلاال    

 انثاَي
 

 :ذقذيراخ انفصم

 :حيؼهٕياخ اضافي 
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 انفصم انذراضي االٔل – جذٔل انذرٔش االضثٕػي
 

حانًادِ انُظري انًالحظاخ  انراريخ 

ع
ٕ
ضث

ال
 ا

انكًُبث  انفُضَبئُت انؼذدَت  

جًغ –وانكًُبث انًتجّ 

 وعشح انًتجهبث 

27-11-2014 

1 

ضشة –ضشة انتجهبث  

م تحهُ –وانًتجهٍ   انؼذدٌ

-انًتجهبث  

4112-14 -4 

4 

انحشكت انخغُت حغبة يىلغ  

 وعشػت انجغى وتؼجُهت 
11-12-2014 

3 

حغبة –انحشكت نذوساَُت  

 ويؼذل انغشػتانغشػت

   ويؼذنّ وانتؼجُم

18-12- 2014 

2 

 -انغمىط انحش نالجغبو 

حغبة صيٍ -كت انمزائفشح

   انغُشاٌ واػهً استفبع 

25-12-2014 

5 

االول ايتحبٌ انفصم   8- 1-2014 6 

نُُىتٍلىاٍَُ انجزة انؼبو    

  
15-1-2014 

7 

–لىاٍَُ َُىتٍ فٍ انحشكت   

 االول وانثبٍَ وانثبنث وتبنث

 ويغبتم جًغ انمىي

22-1-2014 

8 

يغبئم تغبُمُت ػهً لىاٍَُ  

وحغبة انشغم   َُىتٍ

 وانمذسة 

29-1-2014 

9 

 11 -1-4112 ايتحبٌ ثبٍَ نفصم االول  

   11 

   14 
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   13 

   12 

   15 

   16 
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انفصم انذساعٍ انثبٍَ –جذول انذسوط االعبىػٍ   

 

 انتبسَخ انًبدِ انُظشَت انًالحظبث

ع
بى

ع
ال

 ا

 -تؼشَف انحشاسة ودسجت انحشاسة 

 انًحبسَشانحشاسَت واَىاػهب

 عشق لُبط انحشاسة وانىحذاث 

 اَىاع انتًذد انحشاسٌ 

19-2-2015 

1 

–اانحشاسة ولبَىٌ انتىاصٌ انحشٌ  

اَتمبل انحشاسة )انحًم وانتىصُم 

(,االشؼبع  

26-4-2015 

4 

 يغبئم نحغبة اَىاع انتًذدانحشاٌ 

تحىل دسجت انحشاسة )يئىٌ ,كبفٍ  

(,فهشَبتُت  

ُت انحشاسةحغبة كً   

  

5-3-2015 

3 

انغؼت انحشاسَت وانحشاسة انُىػُت    

عبعبلت انحشاسَت فٍ انحشاسة انكبيُت

 انغبص انًثبنٍ 

  

8-3-2015 

2 

نفصم انثبٍَ ايتحبٌ اول    12-3-2015 5 

انكثبفت –يمذيت –انًىائغ انغبكُت  

 –انىصٌ انُىػٍ –وانىصَُت وانكتهُت 

  –انضغظ فٍ انًىائغ 

19-3-2015 

6 

–انخبصُت انشؼشَت –انشذ انغغحٍ  

واستفبع انغبئمحغبة صاوَت انتًبط   
26-3-2015 

7 

يغبئم تغبُمُت )نشذ لبػذة اسخًُذط  

 انغغٍ وانضغظ ............صانخ(
2-2-2015 

8 

 –تذفك انًىائغ -انًىئغ انًتحشعت  

 وانًظغشة انجشَبٌ االَغُببٍ

ػذدسَُىنذ -ويؼبدنت االعتًشاسَت  

 

9-2-2015 

9 
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يغبتم  -لبَىٌ عتىكظ  انهضوجت  

 تغبُمُت   
16-2-2015 

11 

–كتهت  –تؼشَف انزسة ويكىَبتهب  

َصف لغش انزسة  -كثبفت  
43-4-2015 

11 

تصُُف انؼبَصش نهُىوَت     30-4-2015 14 

االشؼبع انُىوٌ واَىاػت وحغبة  

 كُت االَحالل انُىوٌ 

 

5-5-2015 

13 

 14 -5-2015 ايتحهٍ ثبٍَ  

 

ذٕقيغ انؼًيذ:                                                              تىلُغ االعتبر:  


